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 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")

Ул.”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.

ТЕЛ. 0893836303

Ул ”Хемус” 2
"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà""ÌÅËËËÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄÄÄ ÑÑòòòðððààëëëäääææææààà

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2  
 ï ð î ä à â à:

- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

Êîíñóëòàöèè  áåç êîíñóëòèðàíåÊîíñóëòàöèè  áåç êîíñóëòèðàíå
Ïîëèòè÷åñêèòå ñèëè â Ñòðàëäæà íå ñå äîãîâîðèõà çà ÑÈÊ

С официално  писмо  на  9 
април кмета на  Община 
Стралджа Митко Андонов 

покани представителите на политиче-
ски сили за участие в консултациите 
за определяне съставите на СИК за 
произвеждане избори за народни пред-
ставители на 12 май т.г. Спазвайки 
разпоредбите на ЦИК ръководителите 
на ПП”ГЕРБ”, Коалиция за България, 
ДПС, Атака, „Синята коалиция” и 
НДСВ трябваше да представят пис-
мено предложение за състава на СИК 
заедно с удостоверение за актуално 
правно състояние на партията, пъл-
номощно за представяне на полити-
ческата сила и списък на резервни 
членове  на СИК.

Срещата, ръководена от Иван 
Георгиев, зам.кмет на общината, за-
почна в определения час. Г-н Георгиев 
направи предложение за попълване 
ръководния състав на СИК съгласно 
квотите на партиите в парламента и 
Решение № 6 на РИК като конкретизи-
ра, че в общината при 30 избирателни 
комисии ще има 90 ръководни  места/
председател, зам.председател и секре-

тар/, които съответно се разпределят 
44- за ГЕРБ, 18- за КБ, 14- за ДПС, 9- 
за Атака, 4- за Синята коалиция и 1- за 
НДСВ. Предлагайки броят на  местата 
за председатели, зам.председатели и 
секретари по партии г-н Георгиев спо-
дели, че това е възможно най-справед-
ливия начин , който не ощетява нито 
една партия и е в тон с указанията и 
спуснатите квоти. Но когато дойде ред 
на въпроса „Има ли съгласие?” стана 
ясно, че всяка от партиите има готов-
ност да направи свои предложения 
като Атака и Синята партия  пожелаха 
консултациите от тук нататък да се 
водят по секции с възможности за 
отстъпки и разбиране, за да се стигне 
и до консенсус. Представителят на 
ПП”ГЕРБ” Атанас Михайлов парира 
това като предложи готов вариант 
на своята партия с конкретни имена 
за председатели, зам.председатели и 
секретари  и разпределението им по 
секции , споделяйки, че „това е поли-
тика на ГЕРБ” и той няма намерение 
да води никакви преговори. „Нека 
РИК се произнесе за окончателния 
вариант!” каза той и демонстративно 
напусна залата. Колегите му опре-
делиха поведението като обидно  и 
припомниха,  че това е повторение на 

случая от разпределението състава на 
СИК от референдума. Този цайт нот 
стана причина Атанаска Христова, 
секретар, на общината, да припомни, 
че други консултации е невъзможно 
да се насрочват. Представителите на 
политически партии и коалиции ще 
трябва още днес да представят своите 

предложения, за да може да се подгот-
ви проекта за РИК и да се изпрати до 
11 април  . Крайното решение за със-
тава на СИК  отново ще бъде на РИК. 
И едва ли ще удовлетвори желанието 
на политическите сили от общината. 

Междувременно  ОбС на БСП – 
Стралджа разпространи писмо до 

ЦПЩ на Коалиция за България  с 
което протестира  срещу поведението 
на представителя на ГЕРБ „Този начин 
на поведение обезсмисля и опорочава 

консултациите, предвидени по закон.”, 
пише М.Толева, председател на ОбС 
на БСП определяйки го като   „грубо 
потъпкване на консултациите”. 
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Със свое решение ОбС - Стралджа 
даде съгласието си за подготовка и 
кандидатстване на община Стралджа 
с три нови проекта.”Използване на 
алтернативна енергия за осигурява-
не на по-добри условия за спорт и 
образование”  е поредния проект на 
общината  по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество като този път тя 
ще си партнира с Областна дирекция 
за младежта и спорта  гр.Одрин, Тур-
ция. Проектът е по приоритетна ос 
„Устойчиво социално и икономическо 
развитие”, мярка 1.3. „Инфраструк-
турна подкрепа за повишаване на 
икономическия потенциал на зоната 
за сътрудничество”. Финансирането 
има за цел разработване и одобряване 
на техническия проект, изграждане на 
довеждащ водопровод за геотермална 
вода до отоплителните инсталации на 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”Стралджа  

и ЦДГ”Здравец” като отклонение на 
главния водопровод от термалния 
извор. Партньорите ще реконструират 
спортна зала и изграждане на инста-
лация за топла вода, използваща слън-
чева енергия..Предвидена е обмяна 
на опит на педагогическия персонал, 
организиране на съвместни спортни 
състезания в двете държави.

   Съветниците подкрепиха    под-
готовката и кандидатстването с втори 
идентичен  трансграничен  проект: „С 
грижа за бъдещето на Югоизточните 
Балкани – по-добри условия за от-
глеждането и образованието на нашите 
деца”  в който водеща отново е   общи-
на Стралджа, а „Местна дирекция за 
одринските деца” гр.Одрин, Турция – 
партньор. Той включва изграждане на 
довеждащ водопровод за геотермална 
вода до отоплителните инсталации на 
СОУ”П.Яворов” и ЦДГ”М. Рубенова”- 

Стралджа, а партньорите предвиждат 
реконструиране на парково простран-
ство и изграждане асансьор за деца с 
увреждания. Предвижда се  обучение 
на педагогически персонал за работа 
с проблемни деца на територията на 
България  и разменно гостуване на 
фолклорни групи.

    Третият проект, получил одобре-
нието на съветниците, е „Въвеждане 
на механизми за наблюдение, контрол 
и последваща оценка при изпълнение 
на политиките на Община Стралджа”,  
по ОП”Административен капацитет”, 
приоритетна ос „Добро управление”, 
подприоритет 1.3. „Ефективна коорди-
нация и партньорство при разработва-
не и провеждане на политики”. Идеята 
е той да подпомогне качествената 
разработка на новия Общински план 
за развитие за предстоящия планов 
период.

Ñúâåòíèöè ïîäêðåïÿò ïðîåêòè

Ïàðòíüîðñêî ñïîðàçóìåíèå
При повишен ме-

диен интерес в Од-
рин кметът на общи-
на Стралджа Митко 
Андонов  и  Серхат 
Окак, директор на Об-
ластна „Дирекция за 
младежта и спорта” 
гр. Одрин, Р Турция, 
подписаха партньор-
ско споразумение за 
кандидатстване пред 
МРРБ с проект по Про-
грамата за трансгра-
нично сътрудничество 
„Използване на алтер-
нативна енергия за осигуряване на по-добри условия за спорт и образование”. 
Проектът, който е по приоритетна ос 1.”Устойчиво социално и икономическо 
развитие”, мярка 1.3. „Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономи-
ческия потенциал на зоната за сътрудничество”/инвестиционна/ по покана на 
МРРБ, получи съгласието на ОбС-Стралджа за подготовка и кандидатстване, 
отговаря на основните приоритети от Общинския план за развитие на Община 
Стралджа.     Финансирането ще осигури изграждане на довеждащ водопровод 
за геотермална вода до отоплителните инсталации на ОУ ”Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” Стралджа и ЦДГ ”Здравец” като отклонение на главния водопровод от 
термалния извор. Партньорите от  Одрин, Р Турция ще реконструират спортна 
зала и изграждане на инсталация за топла вода, използваща слънчева енергия.  

Øàíñ çà ðàáîòà íà ñòðîèòåëè
Ó÷àñòèå íà êìåòà Ìèòêî Àíäîíîâ â 
èíôîðìàöèîíåí äåí íà Èçðàåëñêîòî ïîñîëñòâî
Израел наема 3000 български строители. За това съобщи Митко Андонов, 

кмет на община Стралджа,  който участва в информационния ден, органи-
зиран от Израелското посолство в София и Агенцията по заетостта към 
МТСГ. Инициативата е във връзка със Спогодбата между правителствата на 
Израел и България за посредничество и временна заетост и приложението 
й в строителния сектор. Както потвърди г-н Андонов квотата за български 
работници  в Израел е 3000 души като основно се търсят кофражисти, 
арматуристи, мазачи, работници за полагане на керамични настилки. Не се 
изисква те да имат диплом или сертификат. Ще полагат практически изпит. 
Стартовата заплата  на одобрените кандидати ще е 1800 щатски долара за 
211 часа месечна заработка. Трудът над заработените часове ще се заплаща 
допълнително.

      Разяснявайки всички подробности по Спогодбата г-н Андонов  изрази 
задоволството си, че от нея биха могли да се възползват не малко жители на 
общината, които имат  умения за работа в строителството.

Äàíúöèòå âå÷å ìîãàò äà ñå ïëàùàò èçãîäíî è ëåñíî îò êàñè â öÿëàòà ñòðàíà è ïî èíòåðíåò
Îáùèíà Ñòðàëäæà âúâåæäà ìîäåðíî îáñëóæâàíå  íà ãðàæäàíèòå

От 5 април собствени-
ците на имоти в Община 
Стралджа могат да плащат 
лесно, бързо и изгодно мест-
ните данъци, такса битови 
отпадъци и глоби от цялата 
страна в касите на ИЗИПЕЙ.
ИЗИПЕЙ има 2 264 офиси в 

България, където се приемат 
задължения към Общината.

Как става това?
 За да се плати от която и да е точка 

в страната, не е необходимо нито пред-
ставяне на печатно съобщение, нито 
попълване на каквито и да са доку-
менти. Клиентът съобщава само своето 
ЕГН. Плащането се извършва веднага, 
а таксата е минимална. Например, за 
дължима сума до 100 лв., стойността 
на услугата  е 1 лв. Така както хората 
плащат ток, вода, телефон, интернет, 
цифрови телевизии, газ и парно в 
страната, вече ще могат да плащат и 
всички данъци, такса битови отпадъци 
и глоби към община Стралджа. Пла-
щането важи  и за интернет-услугата 
през ИПЕЙ. Цената на услугата през 
интернет е 0,40 лв. за транзакция без 
оглед на дължимата сума. За да се 
плати през ИПЕЙ е необходимо само 
да се направи  регистрация в сайта 
www.epay.bg.

Новата услуга е в полза най-вече 

на живеещите извън територията на 
Общината и пести тяхното време, 
средства и неудобства. Освен в помощ 
на жителите като улеснено плащане, 
услугата е в плюс и на общината, 
защото повишава събираемостта на 
данъците и таксите. ИЗИПЕЙ има две 
каси и в Стралджа. Те се намират на 
ул.”Хемус” № 7 – Информационен 
бизнес център, и № 21 – офис на Цен-
трална кооперативна банка. На тях по 
същия начин хората могат да плащат 
както данъците към общината, така и 
към други общини в страната, в които 

притежават имоти.
Новата услуга стана възможна след 

като кметът на Община Стралджа 
Митко Андонов подписа Споразуме-
ние с дружеството за предлагането й. 
Услугата е безвъзмездна за Общината. 
Тя е част от качественото и модерно об-
служване на гражданите , което е един 
от основните приоритети в работата на 
общинска администрация – Стралджа.

Повече информация къде се намират 
касите на ИЗИПЕЙ в България, може да 
намерите на този линк: http://easypay.
bg/?р=offi ces_list

Íà âíèìàíèåòî íà ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè
Със своя Заповед № 206/10.ІV.2013г. кметът на общинаСтралджа Митко 

Андонов на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, съгласно Наредба №5 на Община 
Стралджа, утвърдена от ОбС с протокол № 45/12.03.2003г., във връзка с пред-
стоящото провеждане на парламентарни избори на 12.V.2013г., нарежда публи-
кацията на агитационни материали на партии и коалиции във в.”Стралджански 
вести” да става със заявка в редакцията на вестника и заплащане на услугата 
по тарифите, определени в Наредба № 5 както следва:

- на първа страница – 0,60 лв./кв.см.
- на последна страница – 0,50 лв./кв.см.
- на вътрешна страница – 0,40 лв./кв.см.
- цяла рекламна страница/без първа и последна/ с ДДС – 120 лв.
Изпълнението на поръчките да става според реда на постъпилите в редак-

цията заявки.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Атанаска Христова, 

секретар на общината.

Ïîäïèñàí  äîãîâîð 
çà çàëåñÿâàíå
В  ДФ ”Земеделие” кметът на 

общината Митко Андонов подписа 
договорът за изпълнение на проект на 
общината  по мярка 223 „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи” на 
обща стойност 101 133 лв.  Проектът 
ще финансира  залесяване на 158 дка  
с черен бор в района на х.”Люляк”, 
местността „Мараш”. Стралджа е 
една от 15-те общини у нас с одобре-
ни инвестиционни предложения по 
горските мерки  на ПРСР чието общо 
субсидиране е в размер на 902 128 лв. 
Следващата стъпка е процедурата по 
избор на изпълнител за осъществяване 
на предвиденото залесяване.

Кметът на община Стралджа Ми-
тко Андонов и Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, взеха участие в 
работата на Общото събрание на Асо-
циацията , което се проведе на 5 април 
в Сливен. Под председателството на 
ген. Кольо Милев, кмет на община 

Ó÷àñòèå  â îáùî ñúáðàíèå íà ÐÀÎ „Òðàêèÿ”
Сливен, присъстващите представи-
тели на местни власти от общините 
-членки на РАО „Тракия” и  гостите 
от партниращата Асоциация на об-
щините от Източна и Западна Тракия  
„ТРАКИЯКЕНТ”, Турция изслушаха 
отчети на ръководните органи на 
Асоциацията. Приети бяха бюджета 
и работната програма за 2013г.

В последвалата традиционна 
годишна конференция на РАО ”Тра-
кия” теми на обсъждане бяха бю-
джета, финансовото управление и 
контрол на общините. Лектори   от 
НСОРБ предизвикаха интереса с 
предложените  нови  идеи. На ко-

ментар беше подложен електронен 
вариант на система за вътрешно 
управление и контрол. Заедно с 
партньорите от Турция бяха обсъ-
дени  детайли по реализацията на 
съвместна инициатива  на общините 
от РАО ”Тракия” и „ТРАКИЯКЕНТ”.
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Ïîêàíà
Управителния съвет на Първа частна земеделска кооперация 

гр. Стралджа свиква общо събрание на член кооператорите на 
27.04.2013 година от 9.00 часа в заседателната зала на кооперацията  
гр. Стралджа при следния:

ДНЕВЕН  РЕД :
1.Отчет на УС за производствено-финансовата дейност на коо-

перацията за календарната 2012 година.
2. Приемане на счетоводен баланс и отчет за приходите и раз-

ходите за 2012г.
3. Отчет на КС.
4. Вземане решение за продажба на оранжерия.
5.Текущи.
Управителен съвет:
/А. Стойков/   /Г. Каравичев/  /Т. Велчева/     /Д. Димитров/  /И. 

Балъкчиев/

Ïîêàíà
УС  на ПТК ”Съгласие” гр. Стралджа свиква общо събрание на 

28.04.2013г./неделя/ в клуба на пенсионера от 08.00 ч. при следния 
Дневен ред
1.Отчет на УС за производствено -стопанската дейност на коо-

перацията за календарната 2012г.
2. Доклад на КС
3.Приемане на счетоводния баланс, опр и доклада на независимия 

одитор за 2012г.
4.Вземане на решение за продажба на съоръжение „оранжерия”, 

обслужващите го сгради и земята под тях
5.Текущи
    Събранието ще се проведе задължително на 28.04.2013г.. след 

изтичане на 1 час, при липса на кворум.

Управителен съвет:
1/.Д.Димитрова/
2./Й.Узунов/
3./И.Велков/
4./Р.Георгиев/
5./Н.Николов/
6./Г.Вълев/
7./Н.Николов/

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
  За времето от 10 април  до 23 май 2013г. в област Ямбол ще се 

извършва техническа проверка и профилактика на сигнално-опове-
стителната система. В този период е възможно да бъдат задействани  
поотделно и за кратко време отделни сирени.

Проверките са планирани по график :
Община Тунджа – 10 и 11 април
Община Стралджа – 16 и 17 април
Община Елхово – 23 и 24 април
Община Болярово – 29 и 30 април
Община Ямбол – от 14 до 22 май.
    От ОУ ”Пожарна безопасност и защита на населението”- 

Ямбол предварително се извиняват на гражданите за възможните 
създадени неудобства.

Ñëåä ïîäïèñêàòà â Ëîçåíåö

Íàìàëÿâàò êîëè÷åñòâîòî íà 
âçðèâÿâàíèòå áîåïðèïàñè
Ïðåäñòîè ñúáðàíèå â Ëîçåíåö çà ðàçÿñíÿâàíå ðàáî-

òàòà ïî óíèùîæàâàíå íà ñúáðàíèòå áîåïðèïàñè è 
ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà êîíòðîëèðàíèòå âçðèâîâå

Във връзка със създалото се през 
последните две седмици напрежение  
в Лозенец от силните контролирани 
взривове, по инициатива на кмета 
на община Стралджа Митко Андо-
нов, в кметство Лозенец се проведе 
среща  с представителя на фирмата, 
извършваща взривните дейности 
Иван Табов и председателя на Ини-
циативния комитет за подписката 
Дина Попова. „Имаме проблем и 
трябва да го решим заедно!”, с тази 
покана откри срещата г-н Андонов 
в присъствието и на кмета на селото 
Петранка Добрева. 

Изразявайки своята загриженост 
относно създалата се ситуация г-н 
Андонов последователно даде въз-
можност на двете страни да споделят 
мисли по проблема и да направят 
предложения за решаването му. 
Стана, ясно че хората от селото 
настояват да им се дадат сигурни 
доказателства, че в база Стралджа-
Мараш се взривяват само събраните 

от инцидента миналата година оста-
тъци от боеприпаси и не се внасят 
нови. Те искат още посочването на 
евентуален срок за прекратяване на 
контролираните взривове. В отговор 
г-н Табов поясни, че неговата фирма 
работи по договор за прочистване-
то и като специалист категорично 
твърди, че не е възможно местенето 
на събраните боеприпаси на друго 
място.Във връзка с исканията на 
хората за намаляване на създадения  
дискомфорт и осигуряване нужното 
спокойствие на жителите на селото 
и района, бе потвърдено, че ще се 
намалят дните в които се извършват 
контролираните взривни дейности – 
до 3 дни  в седмицата, ще се намали 
количеството на едновременно взри-
вяваните боеприпаси и използваното 
количество взривно вещество.

 „В  база  Стралджа  –  Ма-
раш  няма  внасяне  на  нови 
боеприпаси!”категоричен е г-н Табов. 
„Единственото взривно вещество, 

което влиза на тази територия , е от 
взривен склад при кариера Каменец, 
по 50 кг амонит на ден, за извършване 
на контролираните взривни работи.” 
допълни той. По предложение на г-н 
Андонов и с подкрепа от страна на 
г-н Табов, бе постигнато съгласие  
съвсем скоро в селото да се проведе 
събрание за разясняване работа-
та по контролираните взривове и 
предприетите мерки за осигуряване 
спокойствието на хората.

С очакване за спадане на напре-
жението , страните се договориха за 
поддържане на полезния диалог с цел 
по-бързото и безопасно унищожаване 
на опасните боеприпаси.

  
Към 01.04.2013г. от общо 230 дка 

фирмата е предала 123 дка оконча-
телно прочистени и проверени със 
специални детектори. Предстоят за 
прочистване още 107 дка, конкре-
тизира г-н Табов в свое писмо до 
областния управител и кмета на 
община Стралджа. Според специа-
листите тези боеприпаси  и взривни 
вещества, които се унищожават, са 
изключително опасни за местене и 
транспорт и няма алтернативен вари-
ант за тяхното унищожаване, освен 
това да става на място. За тази цел 
взривните дейности се извършват по 

предварително изготвен план от пра-
воспособни проектанти, съобразен 
с всички нормативни изисквания по 
безопасността на труда и опазване 
на околната среда. Твърди се още, 
че всички показатели при взривните 
работи, включително  и шума, са съо-
бразени и не представляват опасност 
за здравето и живота на хората, не 
причиняват материални щети.

Ежеседмично в базата се извърш-
ват проверки от служба КОС на МВР, 
периодично се извършват такива и от 
ДАНС и инспекцията по труда.

Още през 2006г. кметът на община 
Стралджа Митко Андонов определи 
комисия за обследване на опасните 
за здравето и живота на обитателите, 
негодни за ползване и застрашени 
от самосрутване сгради на терито-
рията на общината, която действа и 
до настоящия момент. Изготвена е 
справка на въпросните сгради, който 
периодично се актуализира в зави-
симост от променените фактически 
обстоятелства.

Съгласно констатацията на ко-
мисията 60 сгради  в общината се 
определят като опасни за здравето и 
живота на обитателите, негодни за 

ползване  и застрашени от самосрут-
ване. От тях 15 са общинска собстве-
ност и 45 – частна или на различни 
кооперации и фирми, в повечето 
случаи изоставени и безстопанствени. 
За всички са предприети действия 
за издирване на собствениците или 
техните наследници, изпратени са 
уведомителни писма, че е започнала 
процедура за обследване на въпрос-
ните сгради. Издадени са заповеди 
за събарянето или  ремонтирането, в 
зависимост от случая. Към настоящия 
момент са съборени от собствениците 
5 сгради, направени са ремонти на 
още толкова. Издадени са актове на 

собственици, които не са предприели 
мерки за събаряне на опасните сгради. 
Ежегодно  сградите в списъка -общин-
ска собственост, се ремонтират със 
собствени бюджетни средства.

Към настоящия момент тече отно-
во процес за актуализиране  списъка 
на сградите, които са общинска или 
частна собственост и попадащи под 
разпоредбите на Наредба № 14 на ОбС 
Стралджа за принудително изпълне-
ние на заповеди за поправяне, заздра-
вяване или премахване на строежи или 
части от тях на територията на община 
Стралджа, приета с решение на ОбС 
№ 56/протокол №6 от 12.03.2008г.

Çà îïàñíèòå îáùèíñêè ñãðàäè
Íà âíèìàíèåòî íà îáùèíàòà  60 íåãîäíè çà ïîëçâàíå  ñãðàäè

Ìàòåðèàëè è êîíñóìàòèâè  îáîãàòÿâàò ïàðíèöèòå
Íîâ åòàï â äåéíîñòòà íà „Ñîöèàëíîòî ïðåäïðèÿòèå çà îçåëåíÿâàíå è áëàãîóñòðîéñòâî- Îáùèíà Ñòðàëäæà”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  
Инвестира във вашето бъдеще

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.1.02 
„Нови възможности”

Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство –  Община 
Стралджа”

ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз   

Община 
Стралджа                   Национална Стратегиче-

ска Референтна рамка

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Стралджа носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 

обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за 
социално подпомагане.

В изпълнение на проекта 
„Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство 
– община Стралджа” , финан-
сиран по Схема за безвъзмезд-
на финансова помощ „Нови 
възможности” на ОП”Развитие 
на човешките  ресурси”, ръ-
ководният екип организира 
закупуването на поредните 
материали и консумативи. На 
базата на договорните отно-
шения с фирмата –изпълнител 
за „Доставка на материали” 
– ПРО – инженеринг” и за 
„Доставка на  градински ма-
териали и консумативи” – „Бурга-
сцвет 90 Танев”-ЕООД поръчаните 
материали и консумативи вече са на 

разположение на работниците в пред-
приятието и подпомагат изпълнението 
на поетите ангажименти. Инж.Стефан 

Гашев, управител на социално-
то предприятие, потвърди, че 
получените блажна боя, лак за 
дърво, дървен материал, стъкла 
са в оборот за изпълнение дей-
ностите по проекта. Доставените 
1000 саксии вече се използват 
за насаждение на прихванатите 
разсади цветя и храсти. Много 
полезни са течната тор, препа-
ратите за растителна защита, 
азотните торове, торопочвената 
смес, препаратите за унищожа-
ване на плевели. Работниците се 
радват и за новото попълнение от 
цветни семена, тревна смеска и 

декоративни храсти – разсад, които 
ще бъдат разпределени  по лехи и 
градини. 
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Атанаска Кабакова, председател на 
ОбС -Стралджа, Атанаска Христова, 
секретар на общината, съветници, 
общопрактикуващи лекари, граждани 
взеха участие в инициираната от съвет-
ника Гроздан Иванов среща в Стралджа 
с представители на Сдружение „Зача-
тие” на тема „Стерилитетът - поглед 
от всички страни”, която прерасна и 
в обсъждане идеята за създаване на 

Ïúðâà êðà÷êà êúì ñúçäàâàíå 
íà îáùèíñêè ôîíä

общински фонд за подпомагане на 
двойки с репродуктивни проблеми.

Представяйки темата гостът  Мария 
Стирянова, член на УС на Сдруже-
ние „Зачатие”- Ст. Загора, направи 
статистически анализ на деликатния 
проблем посочвайки , че вероятността 
е в община Стралджа  с репродук-
тивни проблеми   да са около 5 % 
от населението. Като добър пример 

за финансово подпомагане на такива 
семейства бяха посочени 16 общини у 
нас с работещ общински фонд между 
които Варна, Русе, Бургас, Плевен, 
Пловдив, Пещера, Несебър и др. Иде-
ята и предложението на Сдружение 
„Зачатие”  е  общинските програми по 
места да надградят държавния Център 
„Фонд Асистирана репродукция” като 
обхванат дейности, които фондът не 
финансира и семействата, които не 
могат да се възползват от държавно 
финансиране, да се ползват поне с 

Мария Толева, зам.кмет, поздравява за 
труда Андрей Стойчев.

Възхищение и радост, това 
изпитва всеки, който мине 
край блок № 5 /известния 
военен блок/в Стралджа. 
Създадената от живеещите 
в този блок цветна градинка 
наистина е едно живописно 
и красиво  място и събира 
погледите на всички. Иде-
ята е на Андрей Стойчев и 
Комна Жечева, които  през  
септември миналата година  
започват стъпка по стъпка 
да обработват зелената площ 
пред блока, да засяват цветя и 

Äîáðîâîëöè  ïðîìåíÿò  îêîëíàòà ñðåäà

храсти, варосват и оформят отделни кътчета с камъни. Поощрявайки ги и други 
граждани им предоставят семена, разсади , за да грейне през пролетта мястото 
като един красив оазис в градската среда на квартала.  През свободното си време 
всеки , който пожелае може да отпочива край уханието на зюмбюли, теменужки, 
здравец и  лалета. Цветарите са помислили и за следващите месеци през които 
красотата и аромата ще се поддържат от нови и нови цветя.

Безспорно примерът е заразителен. И другите живеещи в блоковете проявяват 
амбиции да променят облика на крайблоковите пространства. Има достатъчно 
терен, който би могъл с намесата на човешкия труд и амбиция за създаване на 
красота, да се промени до неузнаваемост. И със сигурност това ще се случи.  
Да, има още какво да се желае. Хората мечтаят поне за една пейка пред блока 
и за да опазят насажденията от изсъхване, молят кметството да им помогне за 
една сонда в този район.

Äà èç÷èñòèì Áúëãàðèÿ çà åäèí äåí!
За пореден път община Стралджа прегръща идеята за национално 

почистване в България. Подкрепяйки кампанията „Да изчистим България за 
един ден” общинското ръководство приканва всички колективи, граждани 
на Стралджа и селата  да се включат в почистването  на 20 април. Според 
изготвеното разпределение на   районите за  почистване в Стралджа  учас-
тниците в трудовия ден , ще работят  около парк „Младост”, зад павилион 
„Чайка”, по ул. „Хемус” до ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, в края на града – 
района на топлата вода, на изхода за Петолъчката и на изхода към с.Лозенец.

В Атолово са потвърдили, че ще почистват  по околовръстния път и 
в центъра на селото, във Воденичане ще обхванат главните улици, във 
Войника имат намерение да освободят от отпадъците  централните зелени 
площи, около читалище, кметство, църквата, училище и детска градина. 
Разпределението в останалите села също се отнася за основните улици и 
районите около  обществени сгради, паркове и цветни градини, входните 
артерии и детските площадки.

За хода и провеждането на кампанията кметовете и км.наместници  ще  
предават данни на еколозите в общината, които ще отчетат количеството на 
изхвърлените отпадъци. За всички участници в трудовия ден са осигурени 
ръкавици и чували. Общината осигурява и техника за транспортиране на 
събраните отпадъци до общинското депо.

Да бъдем активни в едно полезно и добро начинание!
Да изчистим заедно нашия град и общината!
Да превърнем в красиво място околната среда за себе си и за децата, 

които обичаме!
Да изчистим България за един ден!

приоритет при общинското финанси-
ране. „Нашият стремеж е проектът, 
който предлагаме на община Стралджа, 
да стане най-ефективно работещият 
модел в страната и да послужи като 
образец за внедряване и в други об-
щини.” , подчерта г-жа  Стирянова 
откривайки дискусията.

С адмирации за инициативата и  
готовност за подкрепа  г-жа Кабакова  

изрази мнението, че ако първата крачка 
е общественото обсъждане на пробле-
ма, то трябва да последват и другите 
, свързани с конкретна и дългосрочна 
работа, която включва изясняване 
на семействата, които се нуждаят от 
такава помощ, анализ на финансовите 
възможности на общината, начин за 
разпределение на средствата, кри-
терии, процедура за подготовка на 
Правилника и др. Междувременно тя 
посочи , че и в този момент ОбС има 
своите възможности за подпомагане на 

семейства с репродуктивни проблеми 
чрез еднократни помощи за които има 
гласувани годишно 20 хил. лв. Но на 
този етап не са постъпвали заявления 
с подобно искане.

Атанаска Христова, секретар на 
общината, също приветства идеята за 
публичното обсъждане и   дейността 
на Сдружение „Зачатие”. Изразявайки 
подкрепата  на кмета Митко Андонов 
за провеждане на публично обсъждане  
за създаването на общински фонд, 
тя предложи следващата крачка да 
бъде  експертен преглед на темата и 
възможностите на общинския бюджет. 
Според нея решаването на проблема за 

подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни  проблеми е въпрос на 
внимателна преценка на възможности, 
нужди, обществена подкрепа, още 
повече, че и сега ОбС има инструмент 
за подпомагане – Правилник за отпус-
кане на помощи по решение на ОбС.  „ 
Общината е готова да направи всичко, 
което е в полза на гражданите! Ако ние 
създадем такъв фонд ще бъдем пионери 
сред малките общини.”, подчерта г-жа 
Христова. 

Предизвиквайки активността на 

присъстващите в залата  двойки с 
репродуктивни проблеми, съветникът 
Гроздан Иванов припомни, че пуб-
личното обсъждане се провежда по 
препоръка на кмета Митко Андонов. 
Той  също   изрази увереността си , 
че община Стралджа има възможност, 
създавайки фонда да служи за пример  
на други общини у нас. С благодарност 
за присъствието на представителите  на 
общинското ръководство г-жа Стиряно-
ва подчерта, че за 9-годишната история 
на Сдружение „Зачатие”  за първи път 
присъства на среща с такъв обществен 
интерес и очакването е съвместната 
работа с общината  да продължи.

Çà åäíî ïúòóâàíå îòâúä ãðàíèöèòå

Организираният в Община Стралджа заключителен 
семинар и работна среща в изпълнение на трансграничния 
проект „Стралджа и Сулоглу- пътуване отвъд границите” 
събра в залата представители на двете приятелски общини 
– кметовете Митко Андонов и Ерол Атик, екипа за упра-
вление на проекта,  зам.-кметове, експерти от екипите, 
общински съветници, педагози, ученици, НПО, граждани.

Семинарът на тема „Оценка и планиране на дългосроч-
ни съвместни дейности за опазване на природата и биоло-
гичните видове в двата региона” започна с един интересен 
филм , който представи всички моменти от началото на 
проекта , поставени цели, постигнати резултати и заедно 
с това присъстващите „посетиха” двата информационни 
центъра  - х.”Инджови извори” във Войнишки Бакаджик, 
България и в м.”Язовира” край Сулоглу, Турция. В допъл-
нение експертите по проекта разказаха за биологичното 

разнообразие в районите и красотата на природата.  Като 
домакин кмета на общината Митко Андонов  поздрави всич-
ки участници в проекта, благодари за извършената полезна 
работа, подчерта значението на информационните центрове, 
които тепърва ще се изпълнят с богато и полезно съдържа-
ние. „Проектът приключва, но с това не свършват нашите 
партньорски идеи и взаимоотношения. Ще продължим да 
си сътрудничим, има какво да постигнем!”, обърна се към 
присъстващите г-н Атик. В заключение Иван Иванов, зам.
кмет и ръководител на проекта припомни, че „в процеса на 
работа границата са преминали над 100 участници в проекта, 
които общуваха, обогатяваха взаимно информацията си за 
природата и биологичните видове на двата региона, научиха 

не малко и за традициите, които са различни, но всичко това 
ни показа и колко сме еднакви в любовта към родината, 
семейството, природата. И в стремежа да творим красота!”

След приключване на официалната част бе проведена 
работна среща и посетена х.”Инджови извори”.

Â ×àðäà ïîäãîòâÿò ïðàçíè÷åí êîíöåðò
Фолклорният ансамбъл „Божур”  и фолклорната певческа група  при читалище - Чарда подготвят  превърналият се 

вече в традиция празничен майски концерт с посвещение на Великден и Гергьовден. Насрочен за 5 май тази година той се 
съчетава и с отбелязване  Деня на победата над фашизма и Деня на Европа. В читалището се провеждат репетициите за 
песните, които ще звучат на сцената, танците  и музиката. Търсят се интересни идеи които да обогатят представлението.  
Настоятелството има подкрепата на Моньо Монев, председател на местната земеделска кооперация „Спасение”, който  
спонсорира участието на певицата Славка Калчева. През април фолклорната певческа група планира и едно гостуване 
на приятелския пенсионерски клуб „Гигант” в Ямбол, съобщи Мария Монева, секретар на читалището.
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Ñòðàëäæàíñêè õðàáðåöè 
â áèòêàòà çà Îäðèí
През март се навършиха  100 години от битката при Одрин, 

решаваща за изхода на Първата балканска война. Одрин, разпо-
ложен на подстъпите към Истанбул, е важен транспортен възел. 
Стратегическото значение на Одринската крепост е причина още 
по време на Руско-турската война от 1877-78 г. да се изградят нови 
укрепления. Няколко години по-късно към тях са добавени още 
отбранителни съоръжения. Особено мащабна е модернизацията 
на крепостта след Младотурската революция от 1908 година. Не 
случайно военните специалисти я смятат за една от най-добре 
защитените в Югоизточна Европа.

Крепостта е изградена с помощта на немски специалисти. И за 
това много военни специалисти от него време смятат, че Одрин 
може да бъде превзет само от пруската армия, и то след няколко-
месечна блокада. 

В обсадата и щурма на Одрин участва Втора българска армия, 
подпомогната от сръбски части. Обсадата е разделена на 4 сектора: 
Източен, Южен, Западен и Северозападен. Най-голям е Източният 
сектор под командването на генерал-майор Георги Вазов и в състава 
му са включени 14 български пехотни полка с 88 полски скорос-
трелни и 98 обсадни оръдия. На Южният сектор са съсредоточени 
две бригади на 8-а пехотна дивизия. Западният сектор е зает от 3 
сръбски полка на Дунавската дивизия, а Северозападният – от 4 
сръбски полка на Тимошката дивизия и българският 55-и пехотен  
полк. 

Замисълът на операцията предвижда тя да се проведе с откри-
та нощна атака, като 2-ра армия нанесе с изненада главен удар в 
Източния сектор и три спомагателни удара в останалите сектори. 
Щурмът на крепостта започва на 11 март в 13, 30 ч. с мощен 
артилерийски огън. В 03, 30 ч. след полунощ на 12 март, без вик 
„ура“ и без стрелба, настъпва пехотата. Изненадата е пълна и про-
тивникът разбира за започналата атака едва когато телорезачите 
започват да правят проходи в телените мрежи. Войниците от 23-и 
шипченски, 10-и родопски, 32-ри загорски и 29-и пехотен ямбол-
ски полк овладяват предната отбранителна позиция до 09, 00 ч. 
сутринта на 12 март. Атаката на главната позиция започва вечерта 
на 12 март в 22,40 ч. На 13 март, към 02, 30 ч. след полунощ, 10-и 
пехотен родопски полк овладява форта Айджиолу. В 04, 00 ч. 23-и 
пехотен шипченски полк превзема форта Айвазбаба. След близо 8 
часов щурм всички укрепления в Източния сектор са овладени. До 
обяд на 13 март българската армия превзема Одрин и разгромява 
голяма противникова групировка начело с коменданта на крепостта 
артилерийски генерал Шукри паша. Кандидат-подофицерът Михо 
Георгиев от 29-и пехотен ямболски полк издига знамето на джами-
ята „Султан Селим”.

Не малко стралджанци вземат участие при превземането на Од-
рин, особено се отличава Кънчо Петров Кънчев, който е сред 500-те 
доброволци от полка, прерязали телените мрежи на загражденията 
и открили пътя за превземането на града. Ден след освобождението 
на Одрин, на 14 март той загива при село Оглу паша. Посмъртно по-
лучава орден „За храброст”. В битката за Одрин остават костите си 
Куни Йовев, Митьо Бойчев, Неделчо Карастоянов и Стойчо Иванов.

Одринската операция е най-високото постижение на военното 
изкуство на Българската армия през Балканската война. Първа в 
света българската армия провежда армейска нощна настъпателна 
операция срещу укрепен район и голям населен пункт, като се 
използват и първите образци войскови прожектори. Успешните 
действия на българската армия намират широк отзвук и висока 
оценка сред военните специалисти. Френският полковник Пиер 
де Мондезир, комендант на Тулонската крепост, пише: „…Превзе-
мането на Одрин стои наред с най-славните военни подвизи във 
военната история на всички народи.“ 

Исторически музей

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Íîâè êíèãè â áèáëèîòåêàòà
Четири  ек-

з емпляра  от 
книгата та голе-
мия български 
историк Георги 
Марков  „Бъл-
гария  в  Бал-
канската война 
срещу Осман-
ската империя”, 
още толкова от 
изданието  на 
Иван Гранитски 
„Внимат елно 
бързайте!” вече 
са на разполо-
жение на чита-

телите в библиотеката при читалище „Просвета-1892” –Стралджа. Книгите, 
които кмета на общината Митко Андонов закупи за библиотеките само след 
дни ще бъдат в оборот. Интерес към тях заявиха студенти, учители , ученици 
както и хора които следят новоизлязлата литература за миналото на България. 
Зам.-кметът Мария Толева връчи на библиотекаря Парушка Узунова  още три 
нови поетични книги. Те са на Лиляна Михалева, снаха на известния професор 
Панайот Панайотов от Стралджа. Дамата, която живее със съпруга си Михаил 
Михалев във Франция, е пожелала „Стихоситнежи”-те да влязат в стралджан-
ската библиотека. Подарък има и за Исторически музей Стралджа. Любима тема 
на авторката е екологията, здравословното хранене, на които има посветени и 
други книги, издадени на френски и български език.

Потресаващо впечатление пре-
дизвика сред присъстващите  на 
срещата в Стралджа,  посветена 
на Международния ден на  полит-
затворници, концлагеристи и по-
страдалите от фашизма и войните, 
презентацията  за жестокостите в 
лагерите на смъртта Бухенвалд и 
Освиенцим. Вълнуващият разказ 
на Мария Толева, зам. -кмет, за 
изтезанията, убийствата, гаврите 
с хиляди затворници, поднесеният 
снимков материал предизвикаха 
вълнение и коментар за значението 
на антифашистката борба и уро-
ците на едно не особено далечно 
минало. Доклад за борбата срещу 
нацизма  и Третия райх прочете  

Георги Александров, председател 
на ОбС на Български антифашист-
ки съюз /БАС/ , който завърши с 
призива „Да помним миналото! Да 
пазим мира!” 

Приятно продължение на сре-
щата беше отбелязване 90-годиш-
нината на Тяна Толева, един от 
участниците в съпротивителното 
движение, активен антифашист, 
общественик с огромен принос за 
развитието на града и общината. 
Представяйки юбилярката г-н 
Александров върна времето назад 
и припомни интересни събития 
от 40-те, 50-те и 60-те години на 
миналия век, когато Тяна Толева 
е един от главните герои, акти-

вист, културен деец, директор на 
предприятието „Пренос-превоз”, 
кмет на общината. Благодарение 
на Георги Стоянов в залата проз-
вучаха съхранени през годините 
спомени на Тяна Толева от 1944г.    
Митко Андонов, кмет на общината, 
поздрави юбилярката сърдечно, 
прочете поздравителен адрес, 
в който припомни огромният й 
принос в обществено-стопанския  
и културен живот на Стралджа 
и общината. „ Вашата мъдрост и 
осмислен обществен човешки път 
ми дават основание да се гордея, 
че във Ваше лице сред нас има-
ме една достойна гражданка на 
Стралджа и истинска българка!” 

добави той. В присъствието на 
Атанаска Кабакова, председател 
на ОбС, г-н Андонов съобщи, че 
на предстоящото заседание в края 
на месеца ще предложи г-жа Тяна 
Толева да бъде утвърдена за поче-
тен гражданин на Стралджа, което 
беше прието с ръкопляскания. 

Дълбоко трогната от внимание-
то Т.Толева благодари и добави 
„Обичам Стралджа и стралджан-
ци!” За годините преживяни заедно 
в Стралджа разказаха  Динка Пачо-
ва, Тянка Ташкова, Мария Кирова, 
Курти Илиев, Пеньо Маринов и 
др. Особено вълнуващо прозвуча 
и стихотворението „В такава нощ” 
, изпълнено от Кольо Пехливанов.

Õîëîêîñòúò íè ó÷è!Õîëîêîñòúò íè ó÷è!

Äà ñè ñïîìíèì çà  
ìúäðåöà  íà Çèìíèöà
Òîé âñåêè äåí ïîçäðàâÿâàøå ñëúíöåòî!
Измина една година 

откакто Йордан Бaнчев 
се пресели в един друг 
свят. Зимничанският мъ-
дрец остави след себе 
си ярка и запомняща се 
диря. Не само това – той 
даде пример как да се 
обича  България, как да 
се посвещава човек на 
една полезна кауза, как 
да превръща дните си в 
смислени  и запомнящи 
се. Днес  извървяният 
от него столетен път се 
измерва със съграденият богат зимничански музей, плюс още един домашен 
етнокът с множество експонати,  с  възстановени чешми и паметници на местни 
поборници, с идеите за създаване в Зимница на есперантско дружество , дру-
жество за трезвеност,  с издирване и  съхраняване на местни обичаи, песни , 
легенди. Като основател на читалището  той за цял живот съхранява жаждата 
за духовност и култура. Обича и сам да пише поезия. Но и това не е всичко. 
Защото странният бай Йордан със своята любов към знанията показа, че и 
на сто години човек може да остане почитател на  българските класици, на 
българските революционни песни, на вестниците, в които търсеше истината 
и доброто за България. Той остана верен на себе си до края на живота си  в 
няколко неща – да се събужда с неизменния поздрав „Здравей, слънце!”, да 
посещава с колелото всеки ден своя пенсионерски клуб където да прочете 
новия вестник, всяка вечер преди да заспи да рецитира стиховете на Ботев и 
Вазов и да си припява любимите песни „Тих бял Дунав”, „Къде си вярна ти 
любов народна”, „Я кажи ми, облаче ле бяло”… 

Днес имаме повод да си спомним за мъдреца Йордан Банчев, да си зададем 
въпроса можем ли да живеем така пълноценно като него, можем ли да пре-
несем през времето тази бликаща българска енергия за добротворство. Ако 
отговорът е положителен, то  това е най-доброто потвърждение за вечността 
на българската нация. 

Àðìåéñêè 
èíòåðåñ êúì 
ìóçåÿ íà 
Ñòðàëäæà
Личният състав на поделение  

6Ф 22 220 Сливен под ръковод-
ството на полк. Христо Стаматов 
посети Историческият музей на 
Стралджа. Посрещнати от кмета 
на общината Митко Андонов и 
Георги Стоянов, уредник в му-
зея, гостите с интерес изслушаха 
лекцията за историята на града 
и района, за учредяването на 
младия  4-годишен музей и съ-
бирането на експонатите само от 
дарения. Впечатлени от видяното 
наследниците на историческата 
Трета българска армия  се инте-
ресуваха от легендата за дервен-
джиите- пазителите на прохода , 
за значението на лакримарии-съд 
за събиране на сълзи, за побор-
ническата дейност на Панайот 
Хитов… Като хора,  които добре 
познават военното изкуство, те не 
скриха респекта  си от  участието 
на над 120 стралджанци в Балкан-
ските войни, изразиха уважението 
си към г-н Андонов, който  чрез 
проекти привлича средства за 
възстановяване и поддържане на 
местните паметници. Трогнати 
бяха и от идеята за поставяне 
паметна плоча в града  където 
се е помещавал Щабът на Трета 
българска армия под ръковод-
ството на легендарния ген. Радко 
Димитриев.  Впечатление направи 
разказа за неговата   тактика да 
маскира като бозаджии свои раз-
узнавачи за набиране на инфор-
мация в тила на врага. Гостите  
проявиха жив интерес и към 
оръжейните експонати в музея 
след което бе изразена готовност 
за  обогатяване на колекцията с 
експонати от историята на Тре-
та българска армия.   Повод за 
разговор беше присъствието на 
Яворов в историята на Стралджа, 
арменците и тяхната тежка съдба,  
традициите и богатото фолклорно 
наследство на района.

Майор Светлана Георгиева 
изрази всеобщото възхищение от  
интересната колекция на страл-
джанския  музей.  Изразявайки 
благодарност за гостоприемството 
на г-н Андонов тя  потвърди го-
товността на ръководния състав  
за подкрепа в провеждането на об-
щински инициативи.  „Ще бъдем 
полезни с всичко каквото можем. 
Нашите  връзки с община Страл-
джа ще продължат!”, добави тя. 
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×èòàëèùå „Ïðîñâåòà-1892” – Ñòðàëäæà 

Ìîäåðåí êóëòóðåí è 
èíôîðìàöèîíåí öåíòúð

Îò÷åòíîòî ñúáðàíèå ïðèå íàñîêè çà áúäåùîòî ðàçâèòèå íà äóõîâíèÿ öåíòúð.
Íîâîòî íàñòîÿòåëñòâî ùå ñå ïðåäñåäàòåëñòâà îò Ìàðèÿ Òîëåâà, çàì.êìåò íà îáùèíàòà
Като период на стабилиза-

ция, разширяване и надгражда-
не в културния живот на Страл-
джа бяха определени годините  
2010-2012. Време през което  
читалище”Просвета-1892” про-
дължава дейността си като  
основен културен институт в 
града и притегателен център 
за деца, младежи и възрастни, 
подчерта в отчетния доклад 
Мария Толева, председател на 
читалищното настоятелство. 

Библиотечната зала , освен 
като място за разпространение 
на книги,  в изпълнение на про-
грамата „Глобални библиотеки” 
е превърната и в активен инфор-
мационен център, оборудван с 
компютри и  интернет- връзка. 
Провеждат се лектории за начи-

наещи , курсове за възрастни. 
Наличните близо 15500 тома  
литература продължават да 
провокират интереса на читате-

лите. Библиотеката периодично 
организира прояви свързани с 
отбелязване на празници, го-
дишнини, издадени нови книги.

Към читалището функцио-
нират 14 самодейни състави. 
Като цвете с особена яркост 
в този фолклорен букет грее 
ансамбъл „Въжички”. Не по-
малко успешни са изявите и на 
останалите 5 танцови състави,  
на детската театрална школа, 
дамския хор,, клуб „Млад при-
ятел на книгата” и др. Факт 
е , че през отчетния период 
ансамбъл „Въжички” запази 
своя уникален облик, в него 
редовно се изявяват над 140 
танцьори, музиканти , певци, 
множат се желаещите да участ-
ват в ансамбъла и постигнатите 
успехи с отличия. Впечатлява-
щи са изявите в празниците 
„Славееви нощи”, „Върбова 
свирка свири”, „Мараш пее”, 

„Петропавловски събор”, ет-
нофестивал – Хасково и много 
други. Ярък принос за високата 
оценка на читалищната дейност 
имат и театралците, които със 
своите постановки  поднесоха 
вълнуващи моменти  на почи-
тателите на това изкуство от 
Стралджа. В своята история 
читалището вписа организира-
нето на няколко изложби, твор-
чески юбилеи на свои членове, 
участие във всички празници 
на града и общината. Част от 
дейността е изпълнението на 
социален проект в помощ на 
хора в неравностойно положе-
ние. Добрият екип периодично 
защитава свои проекти пред 
МК, с които се подпомага за-
купуването на нови книги за 

библиотеката.
След направените одобри-

телни изказвания и  препоръки 
присъстващите гласуваха пред-
ложения отчет заедно  с новия 
културен план  и бюджета на 
читалището  за 2013г.

Последва избор на ново 
ръководство в което отново  
единодушно бяха предпочетени 
Митко Андонов, Мария Толева, 
Валентина Маринова, Стефан 
Гашев, Желязка Георгиева, 
Нели Тончева, Донка Атана-
сова, Георги Стоянов, Живка 
Илиева.  Мария Толева, зам.
кмет на общината, ще ръководи 
читалищното настоятелство. В 
проверителната комисия члену-
ват Янка Кавалджиева, Десис-
лава Вълева, Стефка Тончева.  

Èíñòèòóòúò ïî çåìåäåëèå 
ïðåäëàãà 11 ñîðòà ñåìåíà 
å÷åìèê ïðåç 2013 ã.

На заем от в.”Карнобатски 
ГЛАС”

   През 2013г. в Института по зе-
меделие – Карнобат се очаква про-
изводството на 11 сорта семена от 
категориите Базови и Сертифицирани, 
съобщи доц. Д-р Дарина Вълчева. От 
тях 3 сорта са фуражен, а 8 сорта са 
пивоварен ечемик. Сертифицирани 
семена се очакват от сортовете Веслец, 
Емон, Орфей и Лардея, докато при ос-
таналите сортове  ще се произвеждат 
Базови семена. Карнобатският инсти-
тут е основният селекционен център 
на сортовете ечемик у нас. В него еже-
годно се извършва сортоподдържане 
и семепроизводство на внедрените в 
производството сортове, създадени 
в Института, както  и включване в 
схема на сортоподдържане на новите  
сортове зърно. През 2013 г. в научното 
звено на Селскостопанска академия 
се поддържат 6 сорта  фуражен и 12 
сорта пивоварен ечемик. В групата на 
фуражните сортове основно семена 
се предлагат от Веслец, Ахелой2, И3 
Бори и Божин. Най-търсени на пазара 
са сортовете Веслец и Ахелой 2.

   През последните две години е 
организирано  и сортоподдържането  и 
семепроизводството на два нови сорта 
зимен фуражен ечемик И3 Бори и Бо-
жин. От пивоварните сортове най-тър-
сени са семената от сортовете Обзор, 
Перун и Емон. Обзор е вече почти 30 
години в производство, разказва доц. 
Д-р Дарина Вълчева. По продуктив-
ност и качество на зърното предизвика-
телство за производителите  са новите 
сортове на Института, признати за 
оригинални  в периода 2007-2012г. За 5 
години са признати  9 нови пивоварни 
сорта, които са ново, много по-високо 
стъпало в българската селекция. Това 
са сортовете  Лардея, Орфей, Имеон, 
Загорец, Аспарух и Кубер.

 Íà âíèìàíèåòî íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè
ïðîô.  ä-ð Áîæèí Ãðàìàòèêîâ, Èíñòèòóò ïî çåìåäåëèå, Êàðíîáàò

продължение от мина-
лия брой/

ÌÎÕÀÐ
Като културно растение 

мохарът / лудо просо/ е 
едногодишно и по външ-
ни белези се оприличава 
на просото. Стъблото е 
изправено, цилиндрично и 
изпълнено със сърцевина. 
Достига на височина  50-
150 см и образува до 20-30 
братя. Листата са линейни 
и са с дължина 20-50 см, 
но обикновено 20-30 см и 
ширина 1-3 см.

Съцветието е сбита кла-
совидна метлица с дължи-
на 8-10 см до 25 см и ши-
рина 1-2 до 4 см. Окраската 
на плевите при узряване 
бива сламестожълта, оран-
жевочервена и черна.

Мохарът е по-малко 
топлолюбива култура в 
сравнение със суданката, 
чумизата и просото, което 
позволява отглеждането 
му и в по-високите места. 
Издържа до минус 1-2 
градуса и затова трябва да 
се засява напролет, когато 
температурата в почвата 

достигне 10-12 градуса. 
Расте много бързо и има 
къс вегетационен период 
и може да се отглежда и 
като втора култура. По-из-
държливо е от просото на 
почвена и въздушна суша.

   Агротехниката на 
мохара не се отличава от 
тази на просото. Засява се 
с посевна норма от 450-500 
к.с. кв.м. с първокласни 
семена обеззаразени срещу 
проховита главня, тесноре-
дово на дълбочина 3-4 см 
и задължително валиране. 
Времето му за сеитба на-
стъпва обикновено към 10 
април след преминаване на 
опасността от студове.

   Прибирането на моха-
ра за сено става непосред-
ствено след изметляване 
или малко преди тази фаза. 
Окосената отава се оставя 
да изсъхне добре и се ба-
лира. За паша е добре да 
се изчака да настъпи фаза 
вретене, когато понася 
по-добре отъпкването на 
животните. За зърно се 
прибира разделно , както 
и просото.

   Добивите, които могат 
да се получат от него, за-
висят от грижите и направ-

лението – над 1000 – 1200 кг/дка 
зелена маса, до 500-600 кг/дка сено 
и около  150-200 зърно и 200-220 
кг/дка слама. В ИЗ – Карнобат през 
последните няколко години добива 
на зърно от мохара е 160-240 кг/
дка зърно.

×ÓÌÈÇÀ

Това е едно от новите за стра-
ната ни растения. Произхожда от 
Азия/Китай и страните около него/, 
където се отглежда от векове. В 
тези райони чумизата се използва 
освен като  фураж  за растенията и 
като храна на хората макар и много 
ограничено.

В България за първи път чу-
мизата е пренесена след втората 
световна война / 1945г./ в с. Ко-
чериново, Благоевградска област. 
Досегашните наблюдения с от-
глеждането й показват, че може 
да се отглежда в цялата страна, 
особено в по-засушливите райони, 
където успешно може да конкурира 
просото и мохара. Причината за 
нейната конкуренция се крие глав-
но в по-високата й продуктивност. 
В сравнение с тях по-малко се 
напада от болести е неприятели, 
растенията са по-устойчиви на 
полягане и оронване на зърното, но 
се вършеят по-трудно. При благо-
приятни условия от нея се получава 
до 2500 кг/дка зелена маса, над 500 

кг/дка сено и над 500 кг/дка зър-
но. По хранителност превъзхожда 
просото и мохара, а по съдържание 
на суров протеин се изравнява с 
пшеницата. Има данни за смесване 
на брашно от чумиза до 15 % към 
това от пшеницата без да се вло-
ши качеството на брашното, както 
и за приготвяне на боза :вместо 
просо/, което се благоприятства 

от по-високото съдържание 
на въглехидрати. Стъблото е 
елипсовидно с малка кухина 
в средата, изправено достига 
до 150-200 см височина с 
дебелина до 10-15 мм, с гола 
и гладка повърхност. Съцве-
тието е класовидна метлица 
с дължина до 50 и ширина 
8-10 см, рехава и разклонена. 
Главната ос и разклоненията 
на  метлицата са силно окос-
мени с власинки. Тежината 
на 1000 зърна достига от 2 

до 4 гр., т.е. колкото е средната на 
мохара и на просото.

Чумизата има близки на просото 
и мохара биологически особено-
сти. По сухоустойчивост отстъпва 
само на соргото, има къс вегета-
ционен период – около 100-110 
дни. По-малко страда от късните 
пролетни слани и за кратко време 
може да издържи до минус 1-2 
градуса С.

В зависимост от целта на ней-
ното отглеждане се извършва и 
прибирането. Когато е за сено се 
окосява непосредствено преди из-
метляване, а при изхранване на зе-
лено- малко по-рано, когато расте-
нията са по-свежи. След окосяване  
за сено или зелено изхранване тя 
дава нов подраст, който може да се 
използва за паша на животните. За 
зърно се прибира при пълно узря-
ване на семената пряко с комбайн с 
последвано отвяване и съхраняване 
на агротехническите изисквания е 
възможно да се получат добиви от 
300-400 до над 700 кг/дка. 
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Çäðàâíè áåñåäè â Ñòðàëäæà
Â íàâå÷åðèåòî íà Ïðàçíèêà íà ðîìèòå è Ñâåòîâíèÿ äåí íà çäðàâåòî

Íàçäðàâèöà çà çäðàâíèòå ðàáîòíèöè
По повод Световния ден на здравето по покана на кмета на общината Митко 

Андонов в навечерието на 7 април в Стралджа се проведе вече утвърдилата се като 
традиционна среща  на здравните работници. Поднасяйки от името на г-н Андонов 
сърдечни поздравления за празника към лекари, фелдшери, стоматолози, фармацевти, 
лаборанти, мед.сестри, санитари, административни служители  от здравните заведения 
и институции в общината Мария Толева, зам.-кмет,  обърна внимание върху необхо-
димостта от този хуманен труд в името на човешкото здраве. Тя изрази всеобщата 
признателност за всекидневните грижи към пациентите, за търпението, професио-
нализма, търпението и готовността за помощ на всички здравни работници. Добави 
пожелания за здраве и успехи, благоденствие и щастие  и вдигна наздравица:”Желая 
ви много вяра и оптимизъм, за да продължите в трудните икономически условия да 
се борите за човешкото здраве!”.

С актуална тема на своето 
работно  заседание Общинския 
съвет по етнически и интегра-
ционни въпроси – Стралджа 
успя да привлече вниманието 
на широк кръг от хора. По 
препоръка на Митко Андонов, 
кмет на общината, в навечери-
ето на Празника на ромите и 
Световния ден на здравето гости 
на Стралджа бяха лектори от 
Районната здравна инспекция 
- Ямбол, които представиха 
лекции за туберкулозата и рака 
на маточната шийка. В залата  
бяха Атанаска Кабакова, пред-
седател на ОбС , Иван Георги-
ев, зам. -кмет, Мария Толева, 
зам.-кмет, съветници, кметове и 
км.наместници, здравни работ-
ници, представители на НПО, 
ромски лидери, граждани. 

Откривайки заседанието Ко-
льо Пехливанов, секретар на 
Общинския съвет по етниче-
ски и интеграционни въпроси, 
представи гостите д-р Лиляна 
Гечева, директор РЗИ Ямбол, 
д-р Наташа Капсъзова, дирек-
тор на Дирекция към РЗИ, д-р 

Румяна Русева, д-р Димитрина 
Стойчева.

Присъстващите изслушаха 
с внимание  първата лекция 
представена от д-р Русева за 
туберкулозата. Под мотото „Да 
спрем туберкулозата докато 
сме живи!” тя обърна внимание 
върху  начините за предпазване 
от болестта, необходимостта от 
имунизациите, ролята на  про-
филактиката, здравословното 
хранене,  спорта и добрана хи-
гиена. Във втората лекция пред-
ставена от д-р Стойчева  тре-
вожно бе поставен въпроса  за  
профилактика и лечение на рак 
на маточната шийка. Подробни-
те разяснения за имунизациите 
на 12-годишните момичета 
предизвикаха и допълнителни 
въпроси, на които отговориха  
д-р Генчева и д-р Капсъзова. 
Присъстващите изслушаха и  
д-р Георгиева, домашен лекар 
в Стралджа, която сподели 
своя опит по имунизациите в 
Стралджа. Поднесена бе  бла-
годарност към здравните меди-
атори  за тяхната безкористна и 

всеотдайна помощ. Направено 
бе предложение за поредно оси-
гуряване на мобилния здравен 
кабинет за мамографски пре-
гледи. Темата беше разширена 
с участието на Галя Христова 
от Спешен център- Стралджа, 
която направи предложение за  
специална среща посветена на 
обслужването от тези центрове.

 „Срещата показва, че тези 
беседи са необходими и трябва 
да продължаваме организацията 
им.”, подчерта г-н Андонов под-
насяйки своята благодарност 
към гостите от РЗИ. С адми-
рации към организаторската 
работа и на Общинския  съвет 
за етнически и интеграционни 
въпроси той изрази увереността 
, че всеки следващ месец за-
седанията ще имат тематична 
насоченост и ще бъдат полезни 
за всички. Г-н Андонов използ-
ва случая да поздрави  ромите  
с техния празник и здравните 
работници по повод Световния 
ден на здравето като отправи 
пожелания за здраве, лично 
щастие и нови успехи. 

Ñïîðòåí ïðàçíèê â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” –Ñòðàëäæà

На 8 април в ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” –Стралджа 
се проведе празник, който 

Второкласниците от ОУ ”Св. 
Св. Кирил и Методий”-Страл-
джа участваха в математическо 
състезание в което трябваше 
да докажат своите знания по 
интересния и труден учебен 
предмет. В присъствието на 
директора Дора Найденова, под 
умелото ръководство на своите 
класни ръководители Стефка 
Димитрова, Диана Балъкчиева 
и Атанаска Мозакова, малките  
не без самочувствие се справиха 
чудесно с математическата таб-
лица по умножение и деление. 
След проверката на знанията 
в рамките на един учебен час 
стана ясна и класацията. Пър-

Ìàòåìàòè÷åñêî ñúñòåçàíèå

венците получиха за награда 
лакомства и помагала за работа 
в час. За всички останали имаше 
поощрителни награди. Децата 
бяха щастливи от поздравлени-

ята на своите учителки и дирек-
тора г-жа Найденова, които им 
пожелаха  нови успехи в овла-
дяване знанията по математика 
и останалите учебни предмети.

започна с интересен разказ за 
ромската общност и за тради-
циите на етноса, които обога-

тяват ежедневието. Педагози-
те обясняваха на децата, че 
традициите съществуват във 
всеки етнос, че тези празници 
трябва да се пазят и обичат, те 
ни учат на толерантност и со-
лидарност. Празникът имаше 
своята спортна част. В щафет-
ните игри участваха децата от 
начален етап. Отборът на „Ме-
чоците”, като по-сръчен и бърз 
се класира на първо място, на 
второ останаха „Лъвовете”. 
Проведена беше и хандбална 
среща между шестите класове, 
които показаха добра техника 
и любов към този спорт.

Състав за автентичен фолк-
лор ”Буенек”, състав за народни 
танци „Росна китка”, група „Ку-
кери”, група „Коледари” с общ 
брой над 70 участници носят 
славата на Лозенец. Самодей-
ците  се включват във всички 
местни празници, събори и 
фестивали, участват на народния 
събор „Мараш пее”,  представят 
се на регионални и националния 
фолклорни прояви от където но-
сят отличия. В групите участват 
млади хора и деца, но в обуче-
нието по автентично изпълне-
ние на обичаите се включват и 
възрастни хора, които предават 
на младото поколение песни , 
танци и обичаи във вида който 
са наследили от дедите. 

През миналата година чита-
лището е организатор на пореди-
ца интересни прояви свързани с 
местни фолклорни и национал-

Представители на института  по социални дей-
ности и практики в партньорство със Сдружение  
„Дете и пространство” в периода февруари-март 
извършиха сериозно изследване в СПИ – Стралджа.  
Целта е да се  предложи цялостен подход за инди-
видуализирана оценка потребностите на децата в 
конфликт  със закона и в риск, да се дадат препоръки 
за промяна практиката и подобряване услугите или 
въвеждане на нови такива, които да са съобразени 
с потребностите на децата. Заданието се изпълнява 
по проект, който обхваща не само деца от СПИ, 
но и техните семейства, учители и възпитатели, 
членове на МКБППМН. Проучени бяха социалните 
ресурси за работа с деца в конфликт със закона- ус-
луги, дейности, програми. Извършени са поредица 
интервюта, скрининг, специализирана оценка и 
анализ на психичното страдание на деца в риск. В 
зоните на проучването  бяха  историята на живота на 
децата, има ли насилие в детството, семеен статус, 
поведенчески проблеми, характеристика на асоци-
алното поведение, личностни особености, социална 
ситуация. Особено място в изследването бе отделено   
на родителите и тяхната отговорност за отглеждане 

Ïàçèòåë  íà òðàäèöèèòåÏàçèòåë  íà òðàäèöèèòå
×èòàëèùå „Ñâåòëèíà-1928”- Ëîçåíåö×èòàëèùå „Ñâåòëèíà-1928”- Ëîçåíåö

ни  празници, 
че ствания , 
годишнини. 
Повечето  от 
тях  се  ор-
г а н и з и р а т 
съвместно с 

През последните години на-
стоятелството натрупа доста-
тъчно  опит и самочувствие, 
за да разработва и реализира 
успешно свои проекти. Само 
през 2012г. са изготвени два 
проекта към Министерство на 
културата- за допълваща целе-
ва субсидия за закупуване на 
народни носии , книги и инфор-
мационни източници. По ПРСР 
, мярка 321”Основни услуги за 
населението и икономиката в 
селските райони” е реализиран 
проекта „Ремонт на сградата на 
НЧ”Светлина-1928”, читалище-
то беше партньор и по проекта  
на младежката НПО -Стралджа 
„Доброволец -предай нататък”.

Ръководството на местния 
културен храм има амбициите не 
само да поддържа традициите, 
да обогатява създадените до сега 
форми  на работа, но и да търси 
нови  такива като целта остава 
една – колкото може повече 
хора да проявяват интерес към 
читалищната дейност, да дават 
своя принос за утвърждаването 
на читалище „Светлина-1928” в 
основен притегателен информа-
ционен и културен център.

детската градина . Освен това 
към читалището действат още  
група за художествено слово, 
детска театрална група „Млади 
таланти”, формация за модер-
ни танци „Арабела”. Според 
ръководството това е начина 
да се съвместяват интересите 
на младите и на старите, да 
се разнообразява дейността и 
читалището да бъде притега-
телен център за всички слоеве 
от населението. Изграденият 
пенсионерски клуб „Втора мла-
дост” също търси своето място в 
живота на селото. Библиотеката, 
която притежава  близо 10 хил.
тома литература, през 2012 г. 
регистрира 1026 посещения. На-
личието на компютри и интернет 
връзка е достатъчен мотиватор 
в залата да се събират млади 
хора, които общуват с приятели 
от целия свят.

Íîâ ìîäåë çà ðàáîòà ñ äåöà  â ðèñê
и възпитание на детето. Анализът бе насочен 
и към персонала в СПИ и изпълнение на 
мярката „Настаняване в СПИ” за всяко дете.  
Проверени бяха  компетенциите на възпита-
телите , организирания прием и адаптация 
на новопостъпилите деца, организиране на 
ежедневието в група. В последвалото пред-
ложение на модел за  нови услуги специали-
стите  обръщат внимание  на необходимостта 
от бъдещо развитие на персонала, промяна 
в организацията на работа в интерната, 
подобряване капацитета на системата, нови 
ресурси и услуги, подобряване готовността 
на системата да поеме и подкрепя децата с 
поведенчески проблеми.

В целевата група на изследването бяха  
освен деца от СПИ, деца към МКБППМН, 
деца в риск, семейства на деца настанени в 
СПИ и ВУИ, персонал към тези заведения, 
професионалисти, работещи с децата в ре-
гиона на Сливен и Ямбол.

До 5 април ще се проведат и мултиин-
ституционалните срещи за обсъждане на 
планове и готови оценки по изследването, 
за да последва и общия доклад. Очакването 
е изследването да  помогне за разработката  
на методология за оценка на деца в конфликт 
със закона, да се предложат промени за ин-
дивидуализиране третирането на всяко дете, 
да се разработи предложение за нов модел 
на областно и местно ниво за работа с деца 
в конфликт със закона.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Ùå äîêàæåì, ÷å ñìå ìåæäó íàé-äîáðèòå!Ùå äîêàæåì, ÷å ñìå ìåæäó íàé-äîáðèòå!
Êîëüî Ïåõëèâàíîâ  âîäè  ñòðàëäæàíñêè òåàòðàëöè  íà ôåñòèâàë

Театралната група от  работилница 
„Мелпомена” при читалище „Просве-
та-1892” Стралджа  ще  представи 
„Вражалец” на Ст. Л. Костов  на 
Международния фестивал на любител-
ските комедийни театри, пантомима и 
сатира „Велко Кънев”- Тополовград. 
Театралната игра,  чийто режисьор  е  

талантливия Кольо Пехливанов , след 
няколко селекции вече е одобрена  за 
участие на престижния  фестивал и в 
състезание с общо 10 театрални колек-
тиви от страната и 7 от чужбина ще се 
бори за призово място. Самият факт, 
че групата е достигнала това ниво  е 
доказателство за постигнато майстор-

ство. Всеки, който има късмет да гледа 
стралджанския „Вражалец” ще бъде 
свидетел на един спектакъл, зареден 
с взрив от настроение, народно остро-
умие, закачки и сериозни послания за 
живота. При това без  нито минута 
отдих , излишни паузи или  скучни 
реплики.  Класа, дух, чувство за хумор, 

познаване на местния фолклор – това 
доказва режисьорът Кольо Пехлива-
нов. Самобитното превъплъщение на 
всичките му артисти, добрия подбор 
на ролите, грима, оригиналните костю-
ми,  музиката всичко е на максимално 
високо ниво.

Стралджанските артисти за пръв 

път  ще се представят на този фести-
вал. Като наследници на театралното 
любителско творчество с над 70-го-
дишна история , те имат желанието 
да покажат, че не само обичат това 
изкуство, но и могат да мерят ръст с 
най-добрите. Важен факт е , че групата 
възстанови репетиции и подготви по-
становката след една сериозна и дълга 
пауза от 20 години, когато Стралджа 
трябваше да чака възстановяването 
на изгорялото читалище. Изборът на 
„Вражалец” е на великолепния артист 
Кольо Пехливанов,  който доказа, 
че е  „отличник” и в режисьорската 
работа. Образите са показани в един 
необичаен вариант, който  ги превръ-
ща в особено атрактивни, запомнящи 
се. Въвеждането на „жив оркестър” 
също се оказва много добро решение. 
Пиесата вече е играна два пъти на 
стралджанската сцена при завиден 
успех. Всички герои получиха макси-
мална оценка. На този етап  покани 
за представяне на „Вражалец” има и 
от останалите читалища в общината. 
Представянето в Тополовград ще бъде 
изпитание, но  стралджанските „май-
стори” имат намерение  да играят със 
сърце забавлявайки се на сцената. И 
да се завърнат с награда.

Íàäèãðàâàíå ñ ðú÷åíèöà 
è gangnam style
Една мартенска  вечер може да се превърне в невероятна и неза-

бравима. Стига тя да се изпълни с настроението на хора обединени 
от желанието да мислят с добро, да правят добро, да се веселят от 
сърце. Клуб „Дълголетие” Стралджа има своята богата история, 
която продължава да се пише с нови и нови събития. 

Последното събиране  беше  посветено на рождениците Георги 
Александров, Марга Иванова, Атанаска Димитрова, Недялка Сла-
вова, Делка Иванова, Янка Желева, Величка Желева, Койчо Койчев, 
Руска Петкова, Радка Митева и Стефан Стефанов. Всичко започна 
с топло откриване на празника от Донка Атанасова, председател на 
клуба. Щафетата пое Георги Александров. Стралджанският Езоп 
не изневери на стила си. В стихотворна форма той поздрави своите 
приятели и отправи сърдечни пожелания. Развълнуваният поетичен 
отговор на Марга Иванова трогна присъстващите:
Годините ни прекрасни си отиват
Бързо и неусетно от света отлитат.
И ние тъжно осъзнаваме, че не сме деца,
А вече остаряваме.
Сега сме цвят в градината увехнал,
Лист от клоните окапал.
От дебелата слана попарени-
Но сме живи и изправени!
Сега сме миг от вечността,
Остават спомените за младостта.
Нека в сърцата ни има
Много обич и топлина,
Искреност и доброта,
Да си пожелаем здраве, радост и дълголетие!
Под звучите на песента „Честит рожден ден”  всички рожденици 

заедно духнаха свещичките на празничната торта, получиха букети 
пролетни цветя и подаръци. Последва най-приятната част – песни-
те и танците. Като стралджанци , съхранили обична към местния 
фолклор, надиграването започна с най-обичаните хора и ръченици, 
за да завърши и с популярния танц Gangnam Style , достатъчно дока-
зателство, че за стралджанските танцьори няма невъзможни танци.   

По особено оригинален комичен  
начин изрази  Станислав Марашки 
любовните терзания на лиричния 
герой в своя текст на песента „Пъте-
шественица”. Тя прозвуча на 34-тото 
издание на фестивала за сатирична 
и хумористична песен „Златният 
кос”.  В нея, роденият в Стралджа, 
вече бургаски  поет- сатирик, описва 
съмненията на мъж, обречен да чака 
цял живот своята жена, обладана от 
пътешественическа страст, сравня-
вайки себе си с Пенелопа, а нея – с 
Одисей. Предвидена като дует между  
Вяра Табакова и Веселин Мезеклиев, 
но изпълнена само от мъжката част на 
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дуета поради непредвиденото отсъст-
вие на Табакова, песента прозвуча в 
топлата вечер на 1 април 2013 г. в пре-
пълнената зала на Сатиричния театър 
„Алеко Константинов” в столицата. 
Автор на музиката е композиторът 
Михаил Шишков от БНТ, известен 
и от друга своя композиция по текст 
на Марашки / песента „Напразни 
жертви”/. Отсъствието на Табакова 
беше компенсирано от оригинално 
режисьорско решение, по силата на 
което Мезеклиев се превъплати ед-
новременно в мъжка и женска роля, 
сменяйки последователно маски на 
Одисей  и Пенелопа.

Запазеното място за Стоянка Му-
тафова и Никола Анастасов остана 
незаето от ветераните на Сатирата 
поради обявен внезапен ангажимент 
на звездите, но затова пък бе про-
дължена традицията в скечовете на 
спектакъла да участват студенти по 
актьорско майсторство от НАТФИЗ 
”Кръстьо Сарафов” и действащи 
артисти от Сатиричния театър „Ал. 
Константинов”. Традиционно главен 
сценарист на спектакъла беше главния 
редактор на редакция „Хумор, сатира 
и забава” към програма „Христо Бо-
тев” на Българско национално радио 
Борис Арнаудов.


